
รายงานรอบปีบัญชี 

กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ 

(T-Privilege) 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ต้ังแต่วันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 ถึง วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด 



สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการด า เนินงานของกองทุนเปิด 
ธนชาตพริวิเลจ ส าหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ให้ท่านผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ทราบดังน้ี 

เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตัวได้ร้อยละ 1.6  เทียบกับปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ 6.1 แม้การเติบโตจะเป็นบวกได้
เล็กน้อยแต่ถือว่าเป็นการฟ้ืนตัวที่ล่าช้าจากการระบาดของโควิดหลายระลอก โดยเฉพาะการระบาดของสายพันธุ์เดลต้า
ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 ที่ส่งผลให้หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกจ ากัดอยู่ใต้มาตรการควบคุมการระบาดที่
เข้มงวด และยงัลุกลามไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้างส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงันในสายการผลิตอีกด้วย อย่างไรก็
ตามการเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในไตรมาสสุดท้ายของปีช่วยบรรเทาการระบาดให้คลี่คลายลง ส่งผลให้ภาครัฐทยอย
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมที่เข้มงวดและท าให้เศรษฐกิจกลับมาด าเนินการได้ แม้จะมีการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์
เดลต้ามาสู่โอมิครอนในช่วงปลายปี แต่ด้วยภาวะความรุนแรงของโรคที่ลดต ่าลงท าให้ความกังวลของการปิดประเทศ
อีกครั้งไม่เกิดขึ้น ภาคการท่องเที่ยวยงัคงซบเซาต่อเน่ืองจากปีก่อนถึ งแม้ไทยจะเร่ิมเปิดรับนักท่องเที่ยวผ่านภูเก็ตแซ
นด์บอกซ์ตั้งแต่กลางปี 2564 แต่จากข้อจ ากัดจากประเทศต้นทางกอปรกับการระบาดของโอมิครอนทั่วโลกในช่วงท้ายปี
ส่งผลให้ภาพการท่องเที่ยวยงัคงหดตัวจากปีก่อน การส่งออกเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญของเศรษฐกิจในปี 2564 
โดยกลับมาขยายตัวได้ในอัตราสูงที่ร้อยละ 16.5 จากปีก่อนที่หดตัวร้อยละ 6.5  ซึ่งเป็นผลจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ
และการค้าโลก ทั้งน้ี SET Index ปรับตัวขึ้นต่อเน่ืองตั้งแต่ต้นปีและจบปีที่ 1,657.62 จุด  

ในส่วนของเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2565 ปรับดีขึ้ นจากไตรมาสก่อน ตามมูลค่าการส่ งออกสินค้าที่ปรับ
เพ่ิมขึ้ นเน่ืองจากอุปสงค์ประเทศคู่ค้าปรับดีขึ้ น ด้านจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับเพ่ิมขึ้ นหลังมีการผ่อนคลาย
มาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ ท าให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2565 จะขยายตัวอย่างต่อเน่ืองที่ร้อยละ 3.7 
อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจยงัคงมีความเสี่ยงจากสงครามยูเครนและรัสเซียคาดว่าจะส่งกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก 
และอัตราเงินเฟ้อ โดยเฉพาะในส่วนต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นซึ่ งส่งผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรง เน่ืองจากเป็น
ประเทศท่ีน าเข้าน ้ามันสุทธิ ด้วยเหตุน้ี จึงอาจจะท าให้ดุลการค้าของไทยขาดดุลเพ่ิมขึ้นจากที่คาดไว้เดิม นอกจากน้ีการ
ด าเนินนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นของประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จะส่งผลต่อระดับต้นทุนทาง
การเงิน และสภาพคล่องทั่วโลก และส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐ โลก และไทยชะลอตัวลงในระยะต่อไป  

แนวโน้มของตลาดหุ้น และเศรษฐกิจไทย ยงัคาดว่าจะฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ืน
ตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย ตามมาตรการเปิดประเทศของไทยและต่างประเทศ  อย่างไรก็ดีคาดว่าความผัน
ผวนจะเพ่ิมขึ้ นเช่นกัน ตามความตึงเครียดระหว่าง ชาติตะวันตก - รัสเซีย จากประเด็นสงครามในยูเครน และการด าเนิน
นโยบายทางการเงินอย่างเข้มงวดในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จะส่งผลกดดันค่าเงินบาทให้อ่อนค่า  

ส าหรับกองทุนธนชาตพริวิเลจ ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนยงัคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน 
โดยน ้าหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพาณิชย์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ กลุ่มธุรกิจการเงิน 

ท้ายที่สุดน้ี บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
ท่าน 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด 

หนา้ 1



ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้ค านวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการด าเนินงานยอ้นหลัง 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเส่ียง  
Benchmark: ค านวณจาก คือ ตัวชี้ วัดของกองทุนรวมนี้ ใช้ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดห ลักทรัพย์แห่งประ เทศ
ไทย (SET TRI) 

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 5.69 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปีและประชุมวิสามัญของบริษัท
จัดการท่ีกองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาต www.eastspring.co.th ในเมนูหัวข้อ “รู้จักบลจ.” 

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต  
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียง  ก่อนตัดสินใจลงทุน 

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตัง้แต่ 

จดัตัง้
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ปี 1 กองทนุ 1

11 ก.พ. 65 

ถงึ 12 พ.ค. 65

12 พ.ย. 64 

ถงึ 12 พ.ค. 65

12 พ.ค. 64 

ถงึ 12 พ.ค. 65

12 พ.ค. 62 

ถงึ 12 พ.ค. 65

12 พ.ค. 60 

ถงึ 12 พ.ค. 65

-  

ถงึ 12 พ.ค. 65

13 พ.ค. 56 

ถงึ 12 พ.ค. 65

T-Privilege -8.14 -6.50 2.13 2.85 2.31 - 1.52

Benchmark -5.40 -1.40 3.64 1.69 3.60 - 2.94

Information Ratio2 -0.44 -0.71 -0.20 0.12 -0.13 - -0.14

ความผนัผวนของ

ผลการดาเนินงาน

15.61 14.63 13.06 19.89 17.89 - 17.92
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- คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย รวมภาษีมูลคา่เพิ�มแล้ว
- คา่ใช้จ่ายทั �งหมดไม่รวมคา่นายหน้าซื �อขายหลักทรพัย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที�เกิดขึ �นจากการซื �อขายหลักทรพัย์
- คา่ใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมคา่ใช้จ่ายภาษีตราสารหนี�
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รายงานข้อมูลการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต่วันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีกองทุนมีการท าธุรกรรม 
กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล วันท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 
1 นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล 28 มิถุนายน 2564 
2 นายศตนนท์ ทัน 27 กันยายน 2560 
3 นายวสวัตต์ิ จิรวิชญ 07 มิถุนายน 2564 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องและรายชื่อผู้จัดการกองทุนได้ท่ี บลจ.ธนชาต 
โดยตรง ห รือ ท่ีเ ว็บไซต์ของบลจ.ธนช าต (www.eastspring.co.th) และส านั กงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต . 
(http://www.sec.or.th) 

หนา้ 4
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หน้า 6



ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น  

บริษัทคู่ค้าตราสารหนี้  รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน 

Bank of America 
The Bank of Nova Sctia 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนท์
แบงก์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 
ธนาคารซิต้ีแบงก์ 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจลงทุน 

ธนาคารดอยซ์แบงก์ 
ธนาคารเดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด  (มหาชน) 
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารบีเอ็มพี พารีบาส์ 
ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น  

บริษัทนายหน้า รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 

ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการตัดสินใจลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด  
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก 

ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึนธนาคารพาณิชย์หรือบริษัท

เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้า
ประกัน 

14,230.77 9.49% 

(ค) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน 

- - 

(ง) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต ่ากว่า 
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง หรือผู้ค ้าประกัน 

- - 

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
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TRIS FITCH S&P Moody's
122,405.72 100.00 122,405.72
122,405.72 100.00 122,405.72
25,876.18 21.14 25,876.18
13,188.95 10.77 13,188.95
12,687.23 10.36 12,687.23
7,546.80 6.17 7,546.80
7,546.80 6.17 7,546.80

26,180.62 21.39 26,180.62
13,132.72 10.73 13,132.72
13,047.90 10.66 13,047.90
6,073.00 4.96 6,073.00
6,073.00 4.96 6,073.00

13,573.51 11.09 13,573.51
13,573.51 11.09 13,573.51
19,896.95 16.25 19,896.95
12,567.75 10.27 12,567.75
7,329.20 5.99 7,329.20

13,738.40 11.22 13,738.40
13,738.40 11.22 13,738.40
9,520.26 7.78 9,520.26
9,520.26 7.78 9,520.26

14,230.77
14,228.77

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 14,228.77
2.00

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00
13,266.48
14,061.25

(794.77)
รวมทั้งส้ิน 122,405.72 100.00 149,902.97 100.00

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

สินทรัพย์อ่ืนและหนีสิ้นอ่ืน 8.86
สินทรัพย์อ่ืน 9.39
หนีสิ้นอ่ืน (0.53)

ประเภทกระแสรายวนั 0.00
BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 2.00 0.00

เงนิฝากธนาคาร 9.51
ประเภทออมทรัพย์ 9.51

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 14,215.57 9.51

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 6.35
BRI บริษทั บริทาเนีย จาํกดั (มหาชน) 942.60 6.35

การแพทย์ 9.16
BDMS บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 528.40 9.16

MINT บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  จาํกดั (มหาชน) 386.70 8.38
RBF บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย ์จาํกดั (มหาชน) 502.00 4.89

TIDLOR บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (มหาชน) 396.31 9.05
อาหารและเคร่ืองด่ืม 13.27

MONO บริษทั โมโน เน็กซ์ จาํกดั (มหาชน) 2,595.30 4.05
เงนิทุนและหลักทรัพย์ 9.05

BANPU บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 1,134.60 8.70
ส่ือและส่ิงพมิพ์ 4.05

พลังงานและสาธารณูปโภค 17.46
PTG บริษทั พทีีจี เอน็เนอย ีจาํกดั (มหาชน) 944.80 8.76

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 5.03
BBIK บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 132.40 5.03

CPALL บริษทั ซี.พ.ี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 207.70 8.80
MAKRO บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 365.10 8.46

หุ้นสามัญ 81.63
ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 81.63
พาณิชย์ 17.26

มูลค่าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของมูลค่า
 ทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565
ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้ 
(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วนัครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย 
(พนัหน่วย)/
มูลค่าหน้าตั๋ว

(พนับาท)

มูลค่าตาม
ราคาตลาดไม่รวม
ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
เงนิลงทุน
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อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว  

บ.ทริสเรสต้ิง บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง (ประเทศไทย) ความหมายของเรทต้ิง 
AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต ่าสุด กลุ่มตราสารหนี้ 

ระดับน่าลงทุน (Investment Grade 
Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต ่ามาก 

A A (tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเสีย่งต ่า 
BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือต ่ากว่าระดับปานกลาง กลุ่มตราสารหนี้  
ระดับเก็งก าไร (Speculative Grade 

Bonds) 
B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ต ่ามาก 
C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ต ่ามากที่สุด และเร่ิมมีความเสี่ยงต่อการผิดนัดช าระหนี้ 

D DDD, DD, D (tha) อยู่ในภาวะที่ผิดนัดช าระหนี้ 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง ได้ใช้สัญญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่า
เล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามล าดับ ส าหรับ ฟิทซ์ เรทต้ิง เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีค าว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการให้อันดับเครดิตตามมาตรวัด
ภายในประเทศไทย 

Description Standard and Poor’s Moody’s FITCH Ratings 

Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term 

Investment Grade 

Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial 
commitments 

AAA 

A1+ 
A1 
A2 
A3 

Aaa 

P1 
P2 
P3 

AAA 

F1+ 
F1 
F2 
F3 

Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference 
compared 
With AAA 

AA+ 
AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable 
to changes in economic cycle or circumstances 

A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and 
circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

  Speculative Grade 

This group involves speculative elements – capacity for continued payment of 
commitments is contingent upon a sustained business and economic environment 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- 

B 
C 
D 

Ba1 
Ba2 
Ba3 
B1 
B2 
B3 

NP 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- 

B 
C 
D High default risk - debtor’s capacity for meeting commitments may be troublesome CCC+ 

CCC 
CCC- 

Caa1 
Caa2 
Caa3 

CCC+ 
CCC 
CCC- 

Highly speculative obligations CC CC CC 

Very low probability of timely and full payment of obligations C C C 

Default in payment of obligations - D 
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�

':i1:1Jl1'Wir'W 

e::i. Q./ ,I e::i. 

'ff'W'Vl':i'l'lcJi)''Vlli: 

'l'J'W�i�f'IJ'il1n�iim-nl1cJM'l'J'W 

fll i1('1Jl1Pl'l'J'W)ftg;ft:1J 

u t1J '!Jhff 'IJ ir:iJ � a

'1J11Pl'l'J'W ftg;ft:IJ '\l lf1f11':i \ill!'W 'W-:Jl'W

� Q.I ,I .e,, I I 

'ff'W 'Vl':i'l'lcJi)''Vlli\91 ell1'W 1cJ 

'iJl'W1'Wl1'W1cJfl-:.l'l'J'W�'\lll1'!-!lcJL!�1vr-:i11:1J\Pl ill 1'uiuTI (l1'W1cJ) 

6 

3, 4 

6 

5 

2565 

122,405,721.75 

14,217,568.63 

755,387.83 

13,319,063.54 

150,697,741.75 

329,281.41 

459,157.66 

1,980.26 

4,347.83 

'l.Jl'Vl 

794,767.16 

149,902,974.59 

130,869,537.26 

46,763,827.99 

(27,730,390.66) 

149,902,974.59 

11.4543 

13,086,953.7264 

2564 

197,813,585.50 

14,443,528.39 

605,572.98 

9,495,876.70 

222,358,563.57 

12,837,335.21 

339,600.61 

205,227.69 

1,881.60 

13,785.57 

13,397,830.68 

208,960,732.89 

186,306,402.04 

57,397,067.07 

(34,742,736.22) 

208,960,732.89 

11.2159 

18,630,640.2043 
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'.., ,. 
W TW'YI 12 'l"ltj'MfllAa.J 2565 

"' d 

'l"llW'lftl 

A Q/ QJ d 

'Jfel '11 TI fl '\ll'j'\l'll'J 

.:).OJ .:::td. d o  0.1 

1J'J'l:l'V1 '15'\'l elelml 'illfl� (:l.J'nl'b"U) 

tJ�'j,J'V] 1;'(cJ1:l.JU�A lfi'j '\1111� (:l.J'nl'lf'U) 

'l"ltl��TW!li;1:;;fl11il':iqf 1fii1A 

'IJ1'J,J'V1 '!!1mJ i1nlil (:l.J'nl'lf'W) "' 

' '
d:l � � d 

1:Hl!!a:::fl'1'1"1a.J'l"I 

'IJ1'J,J'V1 1:l.J 1'W n1fl'lf 'illfllil (Httl'lf'W) 

-41 .:A 
ell'Yil';i!lij:;;!r1·rn��a.J 

'IJ1'J,J'V1 !:l.Jl'WeJf ;'Ul\9leJfl'W.;'Ull'UTI 'illfllil (:l.J'nl'lf'U) 

'IJ1'J,J'V1 en! !LeJ'W\911J �Ii"! i'l'l'l'lTiicJ 'il7f1� (iim'lf'W) 
d 

fll'j!l'l"l'Yltl 

'IJ1'J,J'Vl 'lJ1'V111ilcJ 'illfllil (:l.J'nl'lf'U) 

�rn1�'l'liltmt'l"I� lfla.J m 1e1

!'Yll'l1'1-!1ijti 

'IJ1'J,J'V1 'lJ�tJl'l r,fll 'illfl� (:l.J'nl'lf'U) 

':i1a.J!1'1Hl'1'VJ'I-I (':ilAl'VJ'I-I 131,937,633.65 Ul'YI) 

207,700 

365,100 

1,134,600 

944,800 

2,595,300 

396,307 

386,700 

502,000 

528,400 

942,600 

132,400 

('lJl'Vl) 

25,876,175.00 

13,188,950.00 

12,687,225.00 

26,180,620.00 

13,047,900.00 

13,132,720.00 

6,073,002.00 

6,073,002.00 

13,573,514.75 

13,573,514.75 

19,896,950.00 

12,567,750.00 

7,329,200.00 

13,738,400.00 

13,738,400.00 

9,520,260.00 

9,520,260.00 

7,546,800.00 

7,546,800.00 

122,405,721.75 

122,405,721.75 

'jeJIJTI�'IJelsl 

:l.Ji1rh1'Ui1si'V1'W 

21.13 

10.77 

10.36 

21.39 

10.66 

10.73 

4.96 

4.96 

11.09 

11.09 

16.26 

10.27 

5.99 

11.22 

11.22 

7.78 

7.78 

6.17 

6.17 

100.00 

100.00 
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fHl-.'.l'IJ'WIU\ll'.ll'W'lll\llV'l'.i11tHI 

_ 1 "' "' 

-.'.11Ju1:::: flO lJ':iltlll:::: ltltl\lll-.'.l'Wll-.'.l'IJ 'W 
'-' "'

ru 1'W'YI 12 V'ltjll.flli'l:IJ 2564 

"' '-' 

'l:!'Wll'l:JJqJ 

u1\ll1!1'lil1m::::1l'lilKruci\ 

'1Ji1'l'Vl 9/� 00'cH1 'illfl\?1 (lJ'Y!l'l/'W) 

'IJ'.ilJ'\11 l�'l-l'Vlfo j!'\llrl fleJjUeJ!':ii''W '\llfl\?1 (lJ'Y!l'l/'W) 

'IJ'.ilJ'\11 fft.11:lJ tfl'fl'IJO'fl!�lfi 'illfl\?1 (lJ'Y!l'l/'W) 

V'I �,Nl 'W II ll::: ll'l '.lll':i qj Ulfl fl 

'IJ'.ilJ'\11 'l'H1-Nl'W'IJ'.i�'\111l 'illfl\?1 (lJ'Y!l'l/'W) 

J ,A 
Olttl':i!!ll:::: li'l':i'B-.'.1\ll:IJ

'IJ'.ilJ'\11 l:lJ!'WBf 0'Wl\910j!'Wi''W!!'Wrl '\llfl\?1 (lJrll'l/'W) 

'IJ'.ilJ'\11 mf l!O'W� U �\?1 'lf'l''l'l"lrllcJ 'illfl\?1 (lJ'Y!l'l/'W) 

fll':il!V'l 'Yltl 

� 

'IJ'.ilJ'\11 lel1:i''li� ll'l"lfllf11l�--l 'illfl\?1 (lJ'Y!l'l/'W) 

282,700 

174,500 

309,000 

908,200 

284,700 

292,200 

648,500 

739,100 

1,151,400 

411,800 

173,200 

344,700 

(1J1'\11) 

19,011,575.00 9.61 

19,011,575.00 9.61 

41,804,435.00 21.14 

10,600,875.00 5.36 

10,042,500.00 5.08 

21,161,060.00 10.70 

17,509,050.00 8.85 

17,509,050.00 8.85 

11,761,050.00 5.95 

11,761,050.00 5.95 

32,215,205.00 16.28 

18,320,125.00 9.26 

13,895,080.00 7.02 

20,955,480.00 10.59 

20,955,480.00 10.59 

22,443,100.00 11.35 

22,443,100.00 11.35 

10,392,000.00 5.25 

10,392,000.00 5.25 

21,716,100.00 10.98 

21,716,100.00 10.98 

197,807,995.00 100.00 
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f10sl 'tJ'W!tlvlii 'W'lll\ll'l"l�1 !tl'il 

.I "' "' 

sl 1J U'J� fl01J'J ltl 1:1� 10£1 vi Isl 'W 1:1 sl 'tJ 'W 

OJ "' 
w 1'1-.!'1'1 12 wq11mru-1 2564

V Q.J <{lJI f -.:::l 
'111:lfl'l'l':i'l'm !il'ilvl'l'1�!1JtJ'W 

1rnhitJ:!11i:Yv1si�ni 

u1i'l'l "lim.rnf O'Wlfltifrui'imirn 'illf11'1 (l.J'l'll'lf'W) - ws 

u1i'l'l ll.Jt'W0f owmift'Wi''Wum1 'illf11'1 (l.J'l'll'lf'W) - W9 

'J1l.Ji�'Wl:lsl'l'l'I.! ('Jlfll'l'l'W 183,219,614.68 'Ul'l'l) 
. . 

22,362 

20,265 

(1J TV1) 

5,590.50 

5,590.50 

197,813,585.50 100.00 

หนา้ 18



fleM't'J'W!U�'.fi'W'lilfl'V'l�1!tl'il 

-:imh1·Pu1�Y1'W!ii�m1'il 

:iltll\tl 

11t1Mi'�'W1l'Wvrn 

11t1 M� 0 m rl t1 

11 m 1 t1 M

ri11i'�1t1 

rl71i:inH 'W tl:JJ fll:i 'O�frn 

rl11i';i';i'lJ! 'Wtl:JJ rr�u rl Nrl'lh� ltl'lfU 
<\I'll 

rl11i:i :i:JJ!'Wtl:JJ1'lfl;'l"l 

ri11 i'�1t1 t 'W n ni'Li�eJ�mnl 1t1r1 '1'VJ'W 

ri1W�1t1i'W 

11:JJr11W�1t1 

6\Jl�'Yl'W 1:Y'YlTI 
' q 

11t1m1 f\'111 ( 6U 1�'\ll'W )tl''VlTI'll 1m1'W ri '1'Vl'W 
q q ' 

:iltlfll';i fll ! nY'VlTI�!fi��'W '[)1fl!1'W rl�'Vl'W 
' ' 

11t1m1n111(6\Jl�'Yl'W)tl''Vln�cT� 1i.11n��'W 'tl1m1'W ri'1'Vl'W 
' q ' 

fll'JL �:JJ �'W l 'W fl'W 'Vl'.i'l"l Vbj''VlTI'tl lflfll';i�l! 'W'W '11'W fiel'Wfllil !1'W !$1

lZn mil11'WM 

m11�:JJ �'Wt 'W ft'W'Vl i'l"l vi:r'Vln 'tl1nm1�11u'W '17'W'l'lt1�lZ nmil 11'W !\tl 
' 

3 

3 

5 

5 

3 

3 

2565 

2,782,121.07 

36,168.06 

2,818,289.13 

3,781,078.47 

37,810.67 

236,317.40 

45,900.00 

2,375.00 

35,705.77 

4,139,187.31 

'Ul'Vl 

(1,320,898.18) 

32,464,551.67 

(24,125,882.72) 

8,338,668.95 

7,017,770.77 

(5,425.21) 

7,012,345.56 

2564 

2,582,061.70 

29,243.94 

2,611,305.64 

5,744,135.92 

57,441.34 

359,008.51 

45,900.00 

4,945.00 

65,720.27 

6,277,151.04 

(3,665,845.40) 

43,749,726.73 

3,385,505.57 

47,135,232.30 

43,469,386.90 

(4,386.59) 

43,465,000.31 
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' 

_1.e:::1 �I � v r! ,:::,, 
-;J'l.J!lrl'Yl-;lfll';i!Ul;ltl'W!IUMrf'Wm'YmlJ'l'l'.ii 

l:Tl'l'it'l.JiJi'WIJYl1'W� 12 'V'ltjllflliUJ 2565 

.d.J � ,:::,,  Q.l r/ ,:=:,, 

fll'J!'V'l:J.J'U'U(il�M)iJ''Vlli'UeJ·HY'U'm'l"ll'JiJ''Vlli'illfl 

fll'J\91l!'WU;ll'U 
.,\ Ji d llJ 9J� 9J"I • 9 • 'c'I fll'J!'W:J.J 'll'U 'Uel-:l'l'J'U 'VI i�rn'il 7flr;;Jt1eJ'l1'U 11'Ji'l-:l'l'J'U Im ::;1111-:iu 

rmi1�M'Ue:i-:iflu'\111-wvcy'Vln1u1::;w-:h-:iTI 

fl'U'\111-WViJ''VITI ru 1'ullfuTI 

fl'U'\111-WViJ''VlTI ru 1'mJmvTI 

fll'J I iJ� l'J'U!! U i'l-:J 'U el-:! 'il l'U 1'U 'Vf 'W 1 l'Ji'l-:J '\11 'U 

(l,jilfl111'W11'Jl;l::; 10 'l.Jl'\11) 

111l1vi1-:i'l'J'U ru 1'ullf uTI

mn : 111l1vi1-:i'l'J'U�'ll11'J1m::;1111-:iTI 
' � 

Q.I I or::::l QI ,,:.I! .<:!:! 9 I �I 'Vffl : 11'U11'lM'l'J'U'm'l.J'lieJfl'U im::;1111-:iu 

111l11'JM'Vl'U tW 1uiJmvTI 

'l.Jl'\ll 

2565 

7,012,345.56 

34,992,550.05 

(101,062,653.91) 

(59,057,758.30) 

208,960,732.89 

149,902,974.59 

11'U11'J 

18,630,640.2043 

2,962,969.3182 

(8,506,655.7961) 

13,086,953.7264 

2564 

43,465,000,31 

103,318,941.67 

(249,365,372.95) 

(102,581,430,97) 

311,542,163.86 

208,960,732.89 

32,258,160.3877 

9,783,698.4165 

(23,411,218.5999) 

18,630,640.2043 
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ml·H'J'W!iJ�ii'W'lflYl'Vl1ilr;l'il 
ttmmtt1JJ1h:::ne1mum11�u 

ihttfoil�m,r�1u� 12 wqiurnnJ 2565

2. 

\911:'llfll!ftf)'Vl'.I'\"HJ ("fU'l.\91,") 1rl'01'W� 13 'V'l(]'hlfllrllJ 2556 ih�'W'l'J'W'ilfl'Vl:;!'Ut'J'W'ill'Wl'W 1,000 l1i!'I.Jl'Vl (!!'U-:]!�'W 100 

i1'Wml1VM'l'J'W l,JTif17l!'W1t'JM'l'J'WTI:; 10 'I.Jl'Vl) !flcJii1J�il'vmftrrnfmf:uflm'rne1-:i'l'J'W li'W'lil\91 i1nfl ("'1.J1EJ'Vl'Tiflf11-:i") 
�I 91"' "' ' "' 0 "' �I 91 _ I i ,, ! 1J'Wr;j 'ilflfll'J flM'l'J'W!! TI:;'WlcJ'Vl:;!'IJ t'J'Wl!'Wlt'JTI-:)'l'J'W !!fl :;m.! lrll'J fli -:]fl''J '0 �lit'Jl 'illflfl ('IJ'\11'1f'W) ! 1J'W r;J�UTINTI1J'J:; !t'J'li'W 

9 i d 9 'c'I "' "' \JJ • 91 • 91 • "' ,1,,, "' di 91 
flUM'Vl'W !'W\91':il'ffl'J'Vl'W !flt'JmTit'J !'W'J'0'1.J1J'IJW'lf !'IJ'W'01'Jfl11'J'0t'JTI:; 80 '1J'0-:)'IJJ:1rll'Vl'J'V'lt'J1:Y'W1:1''Vlli'1Jel-:)flM'Vl'W "!i-:)'iJ:;!'W'W 

q q ' ti OJ q q 

1:1-:i 'l'J'W 1 'Wll ft fl'Vlf 'V'l cl' 'ilfl 'Vl :;1 ii cJ'W 1 'W \91 TI lfll! ft fl'Vl'.I'V'l cJU li -:i tl-:i :;1 'Vlfl'i 'Vl v�iitf 'il :u vi'Wf l'W�l!� fl�ii ! '0 ml:1'1 'W mm! 1 -:i 

NTI\91'0'1.J!!'Vl'W Mm !flcJ'i)g;v:J'i)l'Jtl!ll:1-:)'Vl'W 1'Wllftfl'Vlf'V'lcJ4:utn'W 10 l!ftfl'Vlf 'V'lcJ�fl\Pllft'0fl!!i1 b1'1'W�!l!ft'0'il:;M'Vl'W 1'W\91'J11:Yl'J � ' ' 

'Vl7-:)f11'j!�'W 1rn:;l!ftfl'Vlf'V'lcJl!�'0'Vlf'V'lcJfi'Wt'W l!�'0fll'Jl!lfl'0flNTI !flt'J1Ift'W \911'1J�rltu:;m'j'!Jfll'j fl.TI.\91. tJ'jg;f11fl'f11l!'Wfl 

'Vi� '01:YTW fl-:il'W r1ru:;m':i'!Jfll':i fl. 1:1. \91. f17l!'W fill� '0 Mr111rn�'W '11'0'1.J 

�
\JJ 9/ di � ' 

-:]'I.J fl l'J !�'WU ! fl 'TI fl 'V1 l'U'W \91 l'IJU 'W 11.J t)1J�'Vl1-:] 1J ty;fftll! f 'I.Jfl '0 -:]'l'J'W 'J 'J'IJ !! 1:1:; fl '0 -:i'l'J'W ftl'J '0-:) ! � t'J-:);'V'l l11:Y'IJ1 rllJ'IJ 1il' 'Vl 'TI fl fl 11 

1:1-:i 'VJ 'W f11l!'W fl 1 fl cJ 1�i''IJ m1rn �'W '11'0 m 7fl fl. 1:1. \91. ("!! 'W 1tlij1Ylllm-:i1Yty i") ri1m� ei-:i � u mtlij1Jlll'Vl1-:i1Yty i1:u1� 

f11l!'W fl H fl'0-:)'l'J'Wtlij'IJ1i\911:iJ'lJl\91'Jf l'W fll'j'j lt'J-:) l'W 'Vll-:)fll'J!�'W � '0 '0fl 1 fl t'Jl:1' fl11'1f1;'V'l1Jty; 

� ' 

r1f-:iciTeyfl tu 1'Wl11flf11!�'WM'l'J'W 

'Vi ft fl'Vlf 'V'l v4:u 'i) fl'Vl:; ! 'Li t'J'W �! �'W \91 'J 11:1'1':i'Vl'W � 1:uii\911:1 lfl;'0 '1J lt'J'Jfl-:)f 'IJ !! 1:Yfl-:) �1t'J'IJ TI filt'J�'fi'j'jlJ�tl'J :;mru :n'W ' � ' 
l 9/Q) ..,::9 ,:::,,, ,::::,, 91 
! fl t'Jr;J 'ilflfll'J flfl-:)'l'J'W "!i-:]'V'l 'ill'J 'ill l'illfll:Ytl l'W:;'Vll-:)fll'J!-:)'W '1Jel-:)r;j'0'0fl\91'Jl'ffl'J 

f\'11 rn� '0'1Jlfl'Vl'W 1:Y'VlTI� c)-:] 1:utnfl :n'W 'i) lflfll-:itlf 'I.JlJ TI fil'U '0-:)!�'W M'Vl'W 1 tt't �'W'IJTI filt'J�'fi'j'J:j_J 'i!d'I.Jn 'W f111 'Jl!�'0 'UWl'Vl'W 
q q qJ q OJ g OJ q 
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4. 

5. 

1
93)1 Q/ 9/ r/ 91 

fl1 !'lf'illcJ'J'Ui\911:IJ!fl'i,U'Vlfl-:!fll-:J 

1rleil'.im'J '\llr-n.l 1m1u M'Vl'U Nft� 7-:J'J:;'Y/11-:!� -:!\91el'U!! '\ll'U 1:l''\11 TI� Mf 'Ufl'LJ:IJ ft ri 1\911:IJ'!JWi'lJ el-:J!1'U ft-:J'\ll'U 'il :;fun 'U fl 1 i 'j'Yf j el 
q q qJ u q qJ 

'1JWl'VJ'U 

iu fm 11�v\'1-:ium111u Mi 1'.lu i 'U\917:JJU'U 1ilB'!J�'\111s:i'!Jty i r'.hvu1'Yt 11�ei-:i i �\i,)ftcJ�'W 'il1rn:;m1il'J:;mru fllrn ft 1v1h:; n l'J 
,::S C!  I O  .<:::,,, dd 91 QI .<:::,,,  QI o' J'-==:i. tq3J 1 991, .<:::,,, 9/ d QI .<::,,,  QI ,/  

G)j-:J:IJNftfl'J:;'\ll'LJ\91el'ill'U1'U!-:J'U'\ll!flcJ1'1JeJ-:Jfl'LJ1:l''Um'Vrn 'Yl'Ufi'U 'JlcJ !� f11 !'lf'illcJ 1rn:;m11il�!NcJ'1Jell,jft!flcJ'Jfl'LJ1:l''Um'l'W!!ft:; 
,J""" d .<:::,,, J .J? d .<:::,,, J ,=:, I lJJ O d \JJ 9/ 

'Yl'U1:l''U'VleJ7'il!fl�'1J'U G)j-:JNft'Vl!fl�'lJ'U 'il'J-:JeJ7'ilU\91fl\917-:J 1'U'illfl'ill'U1'U'Vl'l.h:;mru fll'J n 

"" "" 
G)jeJ!-:J'UM'VJ'U

'1JlcJ\�'Uft-:!'VJ'U 

2565 

1,007,886,899.16 

1,091,633,431.86 

'Ul'\11 

2564 

1,213,567,826.95 

1,335,480,986.25 

. " . 

!�cJ1fl'Ufl'l.J'LJ1'hl'V11l�fllrnft:;f)eJ-:!'VJ'U 'JlcJfll'Jvirl1rity �-:Jfl�l'Jftl'Y/'.j'LJDrY'Ueywruvi 12 'l'lt)llfllfl:IJ 2565 1rn:; 2564

"�-:i�eiiili1

2565 

3,781,078.47 

236,317.40 

'Ul'\11 

2564 

5,744,135.92 

359,008.51 

'U tcJ'UlcJf17'JflTVl'U�'Jlfll 
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Q) d d. cl dd. o Q) Q) .::::.. d. d 31 Q) Q) ,J ill l'W'\11 12 'l'H)'hlillfllJ 2565 m'I� 2564 flel<l'VJ'Wlll'Jel\olfl<ll'Vlftel'\lllJftl'J�ftlfl�fl'l.Jfl'ilfll'J'\lllfll'Jl'UeMfl'W \ol<l'W 

2565 

386,160.95 
24,135.10 

'lJl'\11 
2564 

149,396.46 
9,337.28 

1 .::::.. cl d. '131Q) .::::.. Q) rl cl cl d , .J ,J.::::.. 31 31,J ¾Jft m �\91 ii'J'J :u TT m cJt1 -:i 'J lfl 1m � \91 rn 'il lfl fll'J 'Ul l'lft'W m'l'I cJm ell um1mm � 'il 1m'l'I el 1 el'W TT'W rru ! TT� el'W l \91 l'l'J 1cJm'J 
Q) , cl d ,:::,,, J ,:::,,, , 31J/. 31 311 Q) d Q) , 31 )f \ol<lflftlll um lcJfll'J'\lll fl\91 'IJ'W ! 'W ft il1'1'1Ufl\91'J �'Vl 11'1�"15elU a��'IJ ll'J (�'Jl:IJ\91 ftl\91) ill l'W'\111\ol¾jft fl1 flel<l'VJ'W !'b''Jlflllft'W el "15el 
'IJ 1 l'J ! 'W \91 m \91 � iimn'l'I fl ci el '11 'W fll'j'"J \ol¾j a ri 1�� ii'J 'j :IJ 'IJ el '1 fl'W '\111 'l'I vu a� 'Vl d ft'W � '1 u mu� 'l.J1i '\111'1 'U � 'If� l� l'Jl '13/ el '1 fl l'Vl'W \911 tt 
loi'el '11\ol¾j a ri 1¢1 lcJ¾j a ri 1�� Tidd :u cJm i'u 1 um fll � hiiill1a719l�iim17'1'1 fl ci el -:irl1TT 1'l.Jft'W '\111'1'1 vTT1elTTd nu �ii rl' fl'hl ill� 

� . 

l� cJltl'W TT1el iiJ mmdtl'Vlld lflll rru el'11el 'IJ 1cJ1 'W \91 m\91 viiirLm'l'I flci el-:J '1¢i' fl el <l'VJ'W 'il � ud �mill¾Jft ri1��iidd:IJ 1 \91 l'J H't'Vlfl'Ufl
flllUd�l:U'W¾J a ri 1�l TT :u 1�rr:u nrnt�a�rrmu fl Will u a�'l'll'J7l'J7:U 1 �'13/ ell,! a�mmn1ir -:imll1 '1¢i'� l� cJ1eu' el-:Jtl'I.Jft'W 'Vl 1'1'1 VTT 1 el

;J/ T ;J/ I 

TT'W nu vi 'ildl9l¾J a ri1��iidd:IJ'W'W 1 ttmflvicy\ol

\9111 N� el '1 udu ft\91 '1 � <llfl i el '1:W el'\111� flld i�'W � 1\91:IJ ari 1¢11l'J:IJ a ri lcJ�iidd:IJ '\llU 'W fl\911:IJ 1n fl ldUd � :IJ lill :IJ a ri1m1:1Jll\l1fl� 1� 
'lJ 'lJ q 'lJ 

w ')} '1310,,d/ 'IJMd�\ol'IJ'Uel¾Jftftl:IJldtlUft\ol� \91 \91 �'W 

- d7mlftuelc\}el'IJ7cJ ('1illli' el�U1'1.JUd �) l'W\l1m\ol�iirrm'l'lflciel�rl1TT1'1.Jft'W'Vl1'1'1VTT1 el'Vld ft'Welc17�l� l'J1nu (eu'el:um�i'IJ� 1)
q "' 

- '13/ ell,Jftt'W'W elfll'Vl'Wel'illflllflllft'Welc\}el'UlcJ��dd:IJel�!m�i'IJ� 1 �ftl:Ulltlft �lflll1 M119ll'l\91d � c'1¢i'un eu'ell,J ft'Jlfl7\91ftl\ol)
TT1el l\olcJiel:u ('1¢i'un eu'el¾Jft�i'll'W1ill:IJ1'\Jltldlfll\91ftl\ol) fll'Vl1'1.Jft'W'\111'1'1Vl1'WTT1el'Vldn'Wt!'W (eu'el¾Jm�i'IJ� 2)

- eu'el¾Jftfll'Vl1'1.Jft'W'\111'1'1V'Vl1el'Vldn'W�� '1iJ'1¢i'e1���'\Jlfleu'eli,J a�ftl:IJldtlft�lfl\91 '1¢1 'illfl\91ftl\ol (eu'eli,Jft� iiJmmdtlft �lflll1 '1¢1)

'lJl'\11 

ill 1'Wvi 12 'l'lt]Wllfl:IJ 2565 

122,405,721.75 122,405,721.75 

'I.Jl'\11 

ill 1'Wvi 12 'l'li]'hlillfl:IJ 2564

197,807,995.00 5,590.50 197,813,585.50 
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i1u 1:1-:i'Vl'U\111-:i '1 �-:i:u 1:1 fi 111u 1:1-:iV1um 'il 1m1r1w11:1 w1 �ii m':i � 1-:i B -:i 11 el cl1-:i 'li\olt 'il'U 1u\9'11:17\ol�il n fl 7'\l'l r1 ci el-;J u1:1 �Dn io \ol 
'I 'U Cj 'U 

... I 'G] a.i d t ... I 91 .e. QI ,:::l d ,:::1 , d lJ. 9 d QI t J 
lJ'i � lfl'\11 el EJ I 'U ':i � \ol 'l.J '\11 1 'U 'U lJ':i � f1 el'l.J WW \91 ':ilftl':i'Vl'U 'U el -;J'l.J nl 'Vl 'il \ol 'Vl �l 'l.J EJ'U 'Vl:Uft fll'l"lrl 1:1 el-;J'Vl '11el 'U lEJ I 'U \911:11\ol'Vl 'il \ol\91-;J 'U'U 

. ' 

eivrn �'U '\111-;J f11':i flel,;J'VJ'U 'i) � 1lltJ ,r m1m� �1-;JB-;JflTVl f rnr1iei-:ii'.i ell 'Vi ci1tl 

1 1 'J} l 

1:r ,;Jlfl\9) M 'i)��f1'0\olel �1 'U':i �\91'1.J'vi 2 tr11 el,;JlJel'Vl 1-;J nm1um ci1i'11l1 � f1e)'l.J\o')';W \91':ilftl':i'VJ'U 'Viel �':i �'Vi 11-:immrl'il\ol'Vl�l l] EJ'U 1 'U 

' ' . 

l 'W el ,;J 'i) lf1f11':i l tJ� EJ'UU tJ 1:1-;J el \91 ':i 1\91 elm l] EJ 1 u \911:11\ol

• 
f1el -;J'\ll'U \911:U:U 1:1 fi 1 EJ� TI':i ':i:UU 1:1� 'U lU 'U f1\917:JJ1J':i �lfl'Vl el \91 ':i l\ol el f1! iJ EJ ' . ' 

• • 
�f1'VlU'illf1!1'Ui!'UIN1:IU1:1�\olelf1!l]EJ 

• 
1:1n'Vli'1 'illf1f11':i'll7m1u 1:1-:i'Vl'U 
. ' 

• 
l1Uft'U'Vll,;Jf11':il1'U 

91 ,,% ..x �  
illlt!'U 'illf1f11':i'J1ell-;J'U 1:1-;Jl'.)'U 

�1H'�1EJti'1-:i�1EJ 

. ' 

"'"" "' 
t!'U ft'U el'U 

14,215,568.63 

. ' 

"' "' 

\olelfl!'l.JEJfl,;J'Vl 

'l.Jl'\11 

• 
1llil el\91':il\ol eim il EJ 

122,405,721.75 

2,000.00 

755,387.83 

13,319,063.54 

329,281.41 

459,157.66 

1,980.26 

4,347.83 

122,405,721.75 

14,217,568.63 

755,387.83 

13,319,063.54 

329,281.41 

459,157.66 

1,980.26 

4,347.83 

หนา้ 24



,:::,, 9/ I A. 
1-.:iu a -.:iVJ'WH -cm -.:J\911cJJ;Jrifl1�\911i'.i'.i:JJ 

i1mhm.nm'.i 
• • 

�fl'Vl'W 'il1m1'W iluNmrn::; \91elmii cJ 

�fl'Vl'W 'illflfll'.i 'U7m1'W ft-.:J'VJ'W 
• 

'Vl'Wfl'W'Vrnflm1u 

'Vl'W1cJM'VJ'W 

ri1H�1v�1-.:i�1v 

. ' 

"'"' "" 

'Vl'Wft'Wel'W 

• 
1JeJ\91'.i7\91 el mii cJ 

.1� .Ji 
1J'.i'IJ'U1-H1-.:J\911:JJ

el\91'.il\911:11\91 

14,441,528.39 

'Ul'\11 

• 
iiJ1'.ie1m 7\91 elm ii cJ 

197,813,585.50 

2,000.00 

605,572.98 

9,495,876.70 

12,837,335.21 

339,600.61 

205,227.69 

1,881.60 

13,785.57 

197,813,585.50 

14,443,528.39 

605,572.98 

9,495,876.70 

12,837,335.21 

339,600.61 

205,227.69 

1,881.60 

13,785.57 

flel -.:i 'VJ'W iifl 11rn �v-.:i� 1rnm � \91 � el 7 'illfl\91 'il 7fl fl 11 � �flilJ ilJ7 ii.Jm:JJ 11(:)DB'IJ�\?11:JJ fl 11::; r;Jfli'W �'.i::; tJ i 1'1 u1 fl� el -.:iiJei 
' ')) 

cl 
')) 

'\llH fll'.i 11'1-! iu el -.:i 'ii 7flflel-.:J'VJ'W1J�fl'Vl'W el v1-.:i i rn\917:JJ fl'W'Vlfv1 V'\117-.:Jfll'.i 11m1-.:iflr111'\l::;m'Un111u \911 m::; v::;nme1u fl'W 
,e,S lf] I I lJ} 9/a., A cl ,J 

flel-.:J'VJ'W'il-.:J l:JJfll\9111'\l::; l\91'.i'Ufl17:JJ!ftcJ'117cJ'il1flfl1'.i!fl'IJ'l1'W 

f111rn�v-.:i�1ue1\?117HftmD�cJ'W 

flel -.:J'VJ'W iiJ1'.in'W '\115'\AIV'\111-.:Jfll'.i t1'W'Vl� el'V!� fl'W '\111-.:J fl1'.i!1'W �l�'W!1'W \91'.il\911-.:JD'.i::;!'\ll'/'( �-.:it!u�-.:i iiJ1'.i fl11:JJ!�cJ-.:J'il1flel\91'.i 1 

uamtJ�cJ'W 

fl el -.:i '\ll'W iim1:JJ 1 �v-.:i � 1u \91a11911 � el-.:J 'ii 1flii 11'1-! ft-.:J '\ll'W 1 'W \91 '.i 1ft11'\ll'W �-.:i N ft \91 el 'IJ n '\ll'W 'U el-.:it1'W M'\ll'W �-.:i fl ti 11 tu el vn'IJ 
q q q q qJ 

OJ A, ,,it if A, ,.::9 r/Q.J I cf 
fl11:JJ N'WN1'W 'Uel-.:Jfl11::;!'/'('.illifl'il fll'.i !:JJ M flm'W fll'.illi\911:11\91!-.:J'WH a::;\91ml91'VJ'W '1/-.:J flfl71fl1'.illi\91-.:Jfl1:111el7'il:JJNftfl'.i::;'\ll'IJ 

91 d,,1, 9}  , Q A,  A,Ql d %,,,J,J IQ.I ,::,,, 91 
'\117-.:J \91 l'W 'IJ 1fl'11 '.i el \91 l'W ft'IJ\91 el N ftfll'.i \917!'1-! u-.:i 1u 'U el-.:J'IJ rn '\11 '\ll el el fl\91'.i 1m1 '\11-.:J'W 'U'W el cJ fl'UD '.i::; !fl '\11 'U el-.:J1i '.i fl 'ii 'U el-.:J N el el fl\91'.i 1m1 

� ' � 

flel-.:J'\ll'W'U1'Vl7'.if111:JJ!�cJ-.:J�el7'illfl\91t'W'il1flfl1'.iM'\ll'W t\91cJf11'11'W\91'W 1cJ'UlcJfl1'.i'IJ1'Vl7'.ifl11:JJ!�cJ-.:J !'11'W fl1'.ifl';i::;'i)1cJD'.i::;!fl'\ll 
' ' 

A, ,:::,, ,:/ ,:::,, d. 
1-.:iu ft-.:J'\ll'W u ft ::;m111m1::;mnu::;'Uel-.:Jfl'ilfl1'.i'\ll 'il::;ft-.:i'Vl'W 

' " ' 
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7. Ill 'HJ��� -.'.I U fll'j i� 'W 

-.'.11Jf11'Jt1'W�l�i"Uf11':ie)'W:lJ�'i:HeJeJfl l\?lc.1N'ile\'1'Wl'il'\leJ-.'.lfleJ-.'.l'Vl'\.llrlei1'\.l� 16 :JJfl'Wlc.l'W 2565
q GJ q q 

หนา้ 26




